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Ansøgning fra Grafisk Værksted 

Grafisk Værksted på Grønnegades Kaserne har i år eksisteret i 30 år. Noget af materiellet er 
efterhånden nedslidt, ikke mindst det elektronisk baserede. 
Rent akut står vi i den situation, at en Epson A2 pigmentprinter, som vi efterhånden har haft op 
imod 15 år, ikke rigtigt kan mere. 
Desuden er der dele i det installerede udsugningsanlæg, som ikke mere virker tilfredsstillende. Dels 
en omvender, dels selve motoren. 
Det nævnte materiel har vi ikke mulighed for, i vores sparsomme budget, at udskifte/indkøbe. 
En ny printers pris ligger på ca. 30.000,-kr, mens priser på udsugningsanlæggets dele og montering 
er uvis. Venlig hilsen Jan Kiowsky 

Grafisk V ærksted,  Næstved  |  www.grafisk-kunst.dk  
26. marts 2018, klokken 12:16 

STARTTÅRN OG TRÆKICKERS TIL DIRT JUMP LINJE 

Hermed ansøges om 143.250 kr. til anskaffelse af starttårn og trækickers til NÆSTVED 
BIKEPARK. Da de første 4000 tons specialjord blev kørt ind på det, der er i dag er kendt som 
NÆSTVED BIKEPARK, fandtes intet lignende på Sjælland. At køre BMX er en livsstilssport og 
banen har været og er stadig en stor succes. I dag er Næstved Bikepark allerede en af Danmarks 
bedste og mest besøgte Bikeparks. Næstved Bikepark besøges af både yngre og ældre dirt jumpere, 
familier med børn og seriøse kørere fra Køge, Roskilde, København og Norge, byer som alle har 
deres egne baner, men tiltrækkes af banens kvalitet. Banens hyppigste brugere er karakteriseret ved 
en høj grad af initiativ, kreativitet og gør-det-selv mentalitet og derfor vedligeholdes banen i stor 
udstrækning af brugerne selv, de arrangerer selv arbejdsweekender og koordinerer arbejdsindsatsen 
så den balancerer med banens behov. Det er selvorganiserende, uformelle, sociale og fleksible 
fællesskaber med en høj grad af ungeinvolvering. Vi ved, at efterspørgslen på utraditionelle 
sportsgrene og fritidsaktiviteter ikke er blevet mindre og det store antal af faste brugere i 
Bikeparken vidner om dette. Et stort ønske fra brugerne igennem det sidste års tid, har været flere 
udfordringer på banen. Altså en opkvalificering af det eksisterende anlæg – således at alle (både 
begyndere og meget øvede) kan finde udfordringer på det gamle jernbanespor. De er konstant 
inddraget i processen omkring udformningen og er kommet med idéer og inputs til hvordan deres 
bane kan blive endnu bedre. Da Næstved Bikepark blev etableret, var dirt jump sporten ny i 
Næstved og banen blev derfor anlagt til begyndere og let øvede. I dag, tre år efter, har dirt jumperne 
fra Næstved udviklet sig op på et niveau, hvor de behøver flere udfordringer. De ønsker sig 
brændende anlæg af 4 store dirt jumps, stort sving med stenbelægning, returlinje, som flettes 
sammen med den eksisterende bane, 4 trækickers og et 3,5 meter højt starttårn. De 3 første ønsker 
har Ungdomsskolen allerede fundet midler til at realisere. 
Vi søger derfor om 143.250 kr. 
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Dette beløb vil dække: 
4 stk. trækickers til dirt jump linjen (48.000 kr.) 
Starttårn til dirt jump (95.250 kr.) 

Vi håber naturligvis på positiv respons 
På vegne af Næstved Bikepark 
Mette Madsen 
Næstved Ungdomsskole 

Mette  Madsen  |  www.naestvedung.nu  
2. maj 2018, klokken 10:28 

Ansøgning om et fast årligt tilskud på 60.000 kr. til Kulturladen 

Som meddelt fra Center for Kultur og Borgerservice jfr. e-mail af 23. april 2018 (centerchef Kim 
Dawartz) fremsendes vores ansøgning jfr. vedhæftet fil: 
Næstved kommune - Ansøgning om et fast årligt tilskud fra 2018. 

Til udvalgsmedlemmerne i Næstved kommunes Kultur- og Demokratiudvalget 

Vedrørende: Ansøgning om et fast årligt tilskud på 60.000 kr. til Kulturladen. 

Projektet med renovering af Kulturladen for 2,8 mio. i 2003-2004 er sket via byfornyelses midler, 
med deraf kommunal medfinansiering. 
Udgifterne vedrørende projektet blev afholdt direkte via kommunens kasse. 

I byggeprojektet indgik, at der ikke skulle være køkkenfaciliteter, - men blot et anretter køkken. 
Årsagen hertil skyldes de konkurrencemæssige forhold overfor Fuglebjerg kro, Fuglebjerg 
Forsamlingshus og Cafeteriaet i Fuglebjerg-Hallen. 

Ifølge de kommunale regnskaber fra 2004 til og med år 2017 har der været ydet kommunalt tilskud 
til driften. Primært til de faste udgifter til varme, el, vandafledningsafgift og forsikringer som i året 
2017 har udgjort 59.155 kr. 
I samme periode har kommunens og institutioner m.v. kunne benytte Kulturladen vederlagsfrit. 

Kulturladens lejeindtægter kommer primært fra private, foreninger m.fl. – samt mindre overskud 
ved arrangementer. 

Ved kommunale politikeres deltagelse i møder i Kulturladen, har vi altid hørt positive udmeldinger 
om Kulturladens betydning i lokalområdet, herunder også den beskedne økonomiske tilskudsramme 
som har været på det kommunale budget. 
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Såvel den ind- som udvendige vedligeholdelse af Kulturladen er i alle årene udført af bestyrelsens 
medlemmer. 

Kulturladen vil fremadrettet få det økonomisk meget vanskeligt, primært fordi, at Kulturudvalget 
besluttede, at der ikke fremover skulle afsættes et fast årligt tilskud til Kulturladen med virkning fra 
2018. 

Vi syntes, det er vigtigt, at der i vores område er et kulturhus, som er rammen om gode 
fællesoplevelser, men de økonomiske betingelser gør Kulturladens fremtid mere end usikker. 

"Et årligt tilskud, der dækker de faste driftsudgifter (i 2018 altså 60.000 kr.) vil give en økonomisk 
sikkerhed. Den vil betyde, at bestyrelsen, i stedet for at fokusere på driften af Kulturladen, kan 
bruge energien og entusiasmen på planlægning og afholdelse af kulturelle arrangementer. 
Ved bevilling af tilskud, vil kommunens institutioner - kunne benytte Kulturladen vederlagsfrit. 

Vi er bekendt med, at der ydes helt eller delvis tilskud til – Folkemusikhuset i Holmegaard, 
Kornmagasinet, Kroen i Suså og Salen Sct. Peders Kirkeplads – indenfor Kultur og medborgerhuse. 

Med venlig hilsen 

Jens Finne 21. april 2018 

Foreningen -  Fuglebjerg K ulturlade  |  www.kulturladen.dk  
7. maj 2018, klokken 01:12 

KVIK Næstved ansøger om kr. 3 mio. til bordtennishal, samt byggegrund og 
parkering. 

”KVIK Næstved” er en af Danmarks ældste og mest traditionsrige bordtennisklubber. Igennem 65 
år har klubben tilbudt byens godtfolk sejre, oplevelser og venskaber for livet, og ligestillet 
modstandere for en stund på tværs af alder, etnicitet, indkomst og social rang. Klubben favner bredt 
fra den helt nye begynder til 1. division, fra ihærdige Noah på 7 til Henning på 74, der efter et halvt 
år i klubben nu har lagt sin blodtryksregulerende medicin på hylden. Klubben har opfostret 
Danmarks bedste bordtennisspiller igennem tiderne, tidl. Europamester Michael Maze, der også tog 
medaljer ved både OL og VM. Efter en satsning på voksne begyndere for 3 år siden, samt en 
ungdomskampagne sidste sæson, er klubben nu vokset fra 50 til små 100 medlemmer. 

LOKALERNE 
KVIK Næstved har de sidste årtier haft hjemme under loftet i Herlufsholmhallen. Vi har 6 borde 
stående, uden mulighed for at udvide. Herlufsholmhallen har tjent os godt, men står nu ikke længere 
mål med vores ambitioner og udviklingsmuligheder, som vi især ser ligge på bredde- ungdoms-og 
ældreområdet. 
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Pladsen er det sværeste for os. Vi står ofte 30 mand om 6 borde med skråvægge, og med flere 
medlemmer kommer flere turneringshold, som alle skal spille 9 hjemmekampe i løbet af en sæson. 
Dette betyder aflyste træninger, frustrationer, og introduktionen af ord som medlemsstop og 
begrænsninger. 

Endelig er der trappen, ikke mindst fra et sikkerhedsmæssigt perspektiv. 15 meter op af en 
vakkelvorn trappe med trin uden bagkant afholder potentielle medlemmer fra at deltage, og vi får 
stadig flere klager fra modstanderhold over både trappen, forholdene i lokalet (som pænt sagt ikke 
er 2018-standard) og at de ikke kan komme til på de 6 borde i ordentlig tid inden kampene. Men 
skal de det, så skal vi aflyse vores ungdomstræning, og det skal vel heller ikke gå ud over børnene? 

HVORFOR NU? 
Vores filosofi er, at bordtennis er for alle, og at alle har ret til gode oplevelser med sporten uanset 
niveau. Med skolereformen og mere skemalagt skoletid, ønsker vi at skabe bedre rammevilkår for 
kommunens børn og skoler. Læg dertil, at DGI og DIF i disse år kører en række initiativer for +60-
bordtennis, da bordtennis internationalt er anerkendt som verdens bedste sport for ældre pga. 
effekten på koordination, hjerte/kar-sygdomme, blodtryk, Alzheimers mv. Vores venskabsklubber 
rundt i landet har opnået store resultater med +60-bordtennis, hvor Roskilde har fået yderligere 130 
spillere, en Århus-klub 100 spillere, Brønshøj over 100 spillere osv., alene i +60-segmentet. Den 
vogn skal vi med på. 

HVAD VIL VI SÅ? 
Vi vil bygge en hal. Et stort, flot bordtenniscenter med 12-14 borde stående permanent, med plads 
til alle, og med de mål/lys/gulv der udover at rumme bredden også muliggør bordtennis på højeste 
niveau. Vi vil kunne tilbyde bordtennis til alle, ung som gammel, på alle tider af dagen. Vi vil 
tilbyde ungdommen, bredden og ældresporten en mulighed, som ikke eksisterer i dag. Vi vil have 
mulighed for handicap-bordtennis, og faciliteterne til at afholde stævner og trække 800 mennesker 
til Næstved ad gangen, landskampe med TV-dækning og meget mere. Vi vil løfte Næstved igennem 
bordtennis. For kan det virkelig passe, at man i Danmarks 11.-største by ikke kan komme til at 
spille verdens største sportsgren? 

LOKATION 
Vi drømmer om at lægge hallen ved A-broen lige overfor Ellebækskolen, afdeling Kalbyris, som 
nabo til den fremtidige svømmehal. Med boldbanerne tilhørende skolen (Ringvejen/Kalbyrisvej), 
vil dette område kunne blive et centralt idrætscentrum, med enorm daglig eksponering grundet 
Ringvejen, og placeringen lige overfor skolen. Her er nem adgang for biler, cykler, gående og 
busser, gode parkerings-muligheder, og kommunen ejer allerede grunden. Er dette ikke muligt, 
ønsker vi en central grund på ca. 1500-2000 m2 inkl. parkeringsforhold, hvor adgangen for 
medlemmer i alle aldre (og transportmidler) er afgørende. 

HVEM FÅR GAVN AF ET BORDTENNISCENTER? 
Vi ønsker at skabe de optimale rammer for 3 grupper: Ældre, skolerne og bredden. Vi tror på at 
bygge en klub op nedefra, og få bredden med. Sådan kører vores klub nu, og det er dette vi vil 

Side 5 af 32 



 

 

    

 

                
               

              
  

 
  

                 
              

                 
              

            
        

 
                

              
                 

               
             

  
 

 

 

 
 

udvide. Skolerne kan anvende faciliteterne i undervisningen, ældre i løbet af dagen, og vi kan opnå 
et hidtil uset samspil imellem kommune og bordtennisklub på tværs af aldersgrupper til gavn for 
alle involverede, og som en mulig stærk samarbejdspartner i Næstved Kommunes ”Bevæg dig for 
livet”-projekt. 

ØKONOMI 
Vi ønsker at bygge en bæredygtig hal med ca. 650 m2 halgulv (til reference: en håndboldbane er 
800 m2), samt faciliteter til omklædning og opholdsrum, med solceller til opvarmning af vand/el. 
Vores estimater (på baggrund af indhentede tilbud) går på ca. DKK 3,5 million inkl. moms for selve 
byggeprojektet inkl. fundament, eksklusive grund og klargøring af denne. Da behovet for centeret er 
dybfølt i hele klubben, har adskillige håndværksuddannede medlemmer stillet deres arbejdskraft til 
rådighed, hvilket vil kunne presse omkostningerne ned. 

Andre medlemmer har ligeledes givet tilsagn om at stille som garant for et evt. realkreditlån til 
projektet, skulle lånefinansiere blive nødvendigt frem imod at blive en selvejende institution. I så 
fald ønsker vi en aftale med Næstved Kommune om årlig støtte til omk. relateret til afvikling af 
optaget gæld, samt drift. Dog ønsker vi af hensyn til den økonomiske bæredygtighed i den 
efterfølgende drift at lægge flest mulige midler i byggefasen, og derved minimere fremtidige 
gældsforpligtelser. 

Vi  ønsker  derfor  at  ansøge  Næstved K ommune  om  at  STILLE  EN  GRUND  TIL  RÅDIGHED  (som  
kommunen a llerede  ejer), s amt  at  afholde  omk. t il  KLARGØRELSE  AF  DENNE  GRUND  inkl.  
parkeringsfaciliteter.  Ligeledes  ønsker  vi  at  søge  et  tilskud på   DKK  3 M ILLIONER  til  selve  
byggeprojektet. E stimaterne  og  planerne  opdateres  løbende  på  www.kviknaestved.dk/voresdroem.  
Det  ligger  fast  at  projektet  i  sin he lhed e r  helt  afhængig  af  opbakning  og  tilskud f ra  Næstved  
Kommune.   

HVAD  HVIS  VI  IKKE  GØR  DET?   
Dette  er  tiden i   KVIK  Næstved. V i  er  stærke  nu,  med m ange  forskellige  ressourcer  i  klubben.  
Rykker  vi  ikke  på  denne  mulighed  går  vi  glip a f  frugterne  af  DGI/DIF’s  store  arbejde, e n væ sentlig  
medlemstilgang  og  muligheden f or  at  rykke  store  arrangementer  til  Næstved. V i  får  flere  tilfælde  af  
aldersrelaterede  dårligdomme  i  Næstved, og   fraflytning  af  allerede  aktive  medlemmer.  I  skrivende  
stund opf ører  Roskilde  Kommune  en bor dtennishal  til  DKK  10 m illioner  alene  finansieret  af  
kommunale  midler, S lagelse  har  bygget  et  splinternyt  bordtenniscenter, o g vi   har  6  gamle  borde  
stående  under  skråvægge  for  enden  af  en t rappe  folk i kke  tør  gå  op  ad. E ndelig  vil  Næstved  
Kommune  med de nne  investering  i  egen f remtid r ykke  betragteligt  frem  fra  en l idet  flatterende  92.-
plads  ud a f  93 kom muner  på  listen ove r  tilskud t il  idræt.  Lad os   mærke  Næstved s ammen, og   lad  
Næstved m ærke  os.   

Jonathan V incentz  Nielsen,  Næstformand K VIK  Næstved  |  www.kviknaestved.dk/voresdroem  
9. m aj  2018, kl okken 16: 39  
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Projekt Glumsø Hallen – tilbygning 

Ansøgning om tilbygning til den eksisterende hal i Glumsø 

Glumsø er et af Næstved kommunes 4 udviklingscentre. Bl.a. på den baggrund er planlagt 
udbygning af større boligområder i/ved byen. Det glæder vi os rigtig meget over, MEN ser også et 
eksisterende problem vokse sig større, nemlig muligheder for tilbyde endnu flere at dyrke idræt i 
Glumsø hal. 
Vi har nemlig allerede nu problemer omkring brugen af hallen. Dels mangler der konkret plads til 
afvikling af de forskellige sportsgrene men værre er at der hersker kaotiske tilstande omkring 
opbevaring af redskaber for forskellige sportsaktiviteter. Dette betyder dels at redskaber ødelægges 
dels at der bruges uforholdsmæssig megen tid på at få redskaberne ind og ud af rummet når de skal 
bruges 
Det gør det ekstra svært, at videreføre den gamle aftale mellem foreningerne og skolen om at de 
vederlagsfrit må anvende redskaberne under forudsætning af at de behandles godt og ikke 
ødelægges, MEN vi må erkende at såvel for skolens brug, som for de øvrige foreningers brug, er det 
svært at holde orden og undgå ødelæggelse når det hele er mokket sammen i et alt for lille 
redskabsrum. 
Derforuden har foreningerne allerede nu adskillige redskaber der opbevares inde i hallen 
(ulovligt?). For dokumentation af disse forhold - se bilag 1 

På baggrund af forannævnte forhold ansøges derfor om tilbygning til den eksisterende Glumsø hal. 
Tilbygningen er tænkt dels som udbygning af eksisterende redskabsrum dels som all-round rum for 
yoga, opvarmning, fitness, spinning, bordtennis m.m. 
Bygningen (169 m2) specificeres opført i gule sten (som eksisterende bygning) parketgulv og tag i 
form af limtræsspær med built-up tag. Inventar i form af ribber og spejlvæg – se i øvrigt vedlagte 
skitser/billeder (Excel) – bilag 2+3. 
Budgettet pris for dette: 169 m2 x Kr 19.000,-/m2= Kr 3.211.000,- excl. moms 

Som ovenfor anført er vi nu efterhånden inde i et akut problem som kun vokser sig større. Vi håber 
derfor at der allerede i kommende budget år (2019) kan bevilges ovenstående tilbygning 
(redskabs/all-round rum) eller der som minimum kan indgås en dialog med kommunen der kan føre 
til videre arbejde med projektet bl.a. i form af detailskitser, projektplanlægning etc. 

Såvel nedenstående projektgruppe som undertegnede foreninger stiller meget gerne op til en 
yderligere dialog og står selvfølgelig til rådighed med nærmere afklaring eller oplysninger. 

På  vegne  af  foreningerne  er  nedsat  en pr ojektgruppe  *). K ontaktperson f or  denne  gruppe  er  Visti  S.  
Christoffersen /   Email:  ervichr@gmail.com  /  telefon 4123 2612     

Med venlig hilsen 
Foreningslivet/skolen i Glumsø 

Glumsø Badminton v/Formand Kirsten V. Madsen 
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Glumsø Tennis v/Formand Per Christensen 
Glumsø Speedway v/Formand Thomas Nagel 
Glumsø Cykelklub v/Formand Poul Nygaard 
Glumsø Gymnastikfor. v/Formand Michael Houlberg 
Suså Karate v/Formand Tonny B. Frederiksen 
Suså IF Fodboldforening v/Formand Niels Bent Petersen 
Susålandets Skole, skolebestyrelsen v/Formand Rikke Milan Nielsen 
GIV Glumsø Idræts Venner v/Formand Kurt Rasmussen 
Glumsø Lokalråd v/Formand Visti S. Christoffersen 

*)   
Visti  S. C hristoffersen /   Mobil  41232612 /   E-mail:  ervichr@gmail.com   
Jette  Wengberg  /  Mobil  25774599/  E-mail:  mejsevej@privat.dk   
Søren J ensen/  Mobil  40264451 /   E-mail:  ungdom@glumsoebadminton.dk   
Henrik A ldershaab  Boje  Djurhuus  /  Mobil  30243481 /   E-mail:  henrik@aldershaab.dk   

Diverse bilag (3 stk) er tilsendt Kim Dawarts / Center for Kultur og Borgerservice 

Visti  S. C hristoffersen  |  www.mærkGlumsø.com  
15. m aj  2018, kl okken 08: 06  

Varmt vand på atelieret på Rønnebæksholm 

Talentskolens linje for kunst/design holder til på 1. sal i "Lave Stald" på Rønnebæksholm. Heroppe 
har vi en lille køkkenvask i stål, hvor der kun er koldt vand i hanen. 
Vi har i vores arbejdsprocesser og ikke mindst i vores oprydning/rengøring også brug for varmt 
vand i hanen. Herudover ønsker vi en ekstra større stålvask installeret, som kan håndtere rengøring 
af pensler/materialer samt spande. 

Vi har brug for en anlægsbevilling på 50.000 til rørføring, varmtvandsbeholder samt ny stålvask. 

VH 
Kathrine Olldag, Talentskolen 

Kathrine  Olldag |   talentskolen.nu  
25. m aj  2018, kl okken 11: 23  
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Styrket foreningsliv i Næstved Kommune 

Fritidsudvalget ønsker at foreningslivet i Næstved Kommune styrkes gennem fire konkrete 
indsatser: 

1)  Videreførelse  af  den p ulje  på  1 m io. kr . t il  udbygning  af  faciliteter  for  de  ca. 70 f  oreninger, d er  
ejer  egne  lokaler  eller  bor  til  leje  og  modtager  lokaletilskud. O rdningen e r  påbegyndt  i  2018 og   vi  
oplever  en s tor  interesse  og  at  der  er  en r ække  gode  projekter  under  opsejling, s om  ikke  kan  rummes  
af  puljen i   år. V i  ser  helst  at  puljen bl iver  en pe rmanent  ordning  med 1 m  io. kr . å rligt.   

2)  En s tyrket  support  af  foreningerne  ved a t  udbygge  CKB  med  en f uldtidsstilling, de r  er  udfarende  
og  opsøgende  i  forhold t il  foreningernes  virke. D et  kan ha ndle  om  at  guide  foreningerne  til  rette  
forvaltning  i  kommunen,  opfordre  til  tværgående  projekter, hvor   foreningerne  bidrager  til  en  
forebyggende  indsats  i  forhold t il  folkesundhed, be kæmpelse  af  ensomhed,  et  aktivt  ældreliv,  
inklusion a f  udsatte  børn  og  unge  samt  åben s kole  mv. D et  er  vigtigt  for  udvalget, a t  det  er  en  
ressource, de r  arbejder  direkte  med f oreningerne.   

3)  Sikring  af  gode  lokaleforhold f or  vores  aftenskoler  - fx  ved a t  samle  alle  aktiviteter  i  egnede  
undervisningslokaler  i  Birkebjergcentret  eller  andre  velegnede  og g odt  beliggende  kommunale  
lokaler. S ammen m ed a ftenskolerne  kunne  Fritidsudvalget  og e n r ække  samråd ha ve  mødefaciliteter  
og  opfordre  til, a t  mange  forskellige  nøglepersoner  omkring  det  folkeoplysende  foreningsarbejde  
har  aktiviteter  samme  sted m ed de t  formål  at  inspirere  hinanden o g  udbygge  netværket  blandt  de  
frivillige  foreningsledere.  Der  er  formentlig  tale  om  en a nlægsinvestering f or  at  indrette  faciliteter  
med unde rvisningslokaler, de poter,  cafeområde  og  mødefaciliteter  mv. D ertil  en å rlig  
driftsomkostning  på  anslået  200-300.000 kr .   

4)  Forsat  sikre  muligheden f or  kompetenceudvikling  af  de  frivillige  foreningsledere  gennem  fælles  
uddannelse, konf erencer,  temamøder  osv. V i  ønsker  100.000 kr . å rligt  i  forøgelse  af  vores  
nuværende  budget  for  at  kunne  rumme  tiltag f or  foreningsledere  og  få  muligheden f or  hvert  andet  år  
at  kunne  gennemføre  den  Forenings- og F ritidskonference, s om  vi  med s ucces  har  afviklet  i  april  
2018.   

Fritidsudvalget - Torben Stenstrup 
28. maj 2018, klokken 17:36 

Anlægsprojektet: Tilbygning af omklædnings- og baderum, depot samt mødelokale 
til udendørs aktiviteter ved Fladså Hallen i Mogenstrup. 

Udvalg: Kultur- og Demokratiudvalget Vedr.: Anlæg. 

Anlægsønske: 
Udvikling og ombygning af Fladså Hallens faciliteter – Mogenstrup Parkvej 10, 4700 Næst-ved. 
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Anlægsprojektet: 
Tilbygning af omklædnings- og baderum, depot samt mødelokale til udendørs aktiviteter. 

Anlægsprojektets baggrund og mål: 
Den 28. juli 2017, har Fladså Hallens bestyrelse lagt en ansøgning på Kulturudvalgets budgetblok 
angående udvikling og udbygning af den selvejende institution Fladså Hallen i Mogenstrup. 
I Fladså Hallens ansøgning på budgetblokken er der blandt andet prioriteret opførelse af 
omklædningsrum til gavn for Hallens udendørs brugere. 

Dette anlægsønske tages ud af det samlede projekt, og prioriteres hermed særskilt. 

Prisen er anslået til ca. 1.800.000 kr. i håndværkerudgift inkl. uforudseelige udgifter. 
Bygning på 100 m² x ca. kr. 18.000,- pr. m². 

Da projektet forventes at skulle udbydes i henhold til gældende regler i Tilbudsloven vil det kræve 
rådgiverhjælp for udarbejdelse af projekt- og udbudsbeskrivelse, myndighedsprojekt, afholdelse af 
licitation samt nødvendig byggeledelse. En yderligere omkostning på ca. 150.000 kr. 

Kultur & Demokratiudvalget etablerer i samarbejde med fodboldklubben FK Sydsjælland 05 
henover sommeren 2018 en kunstgræsbane bagved Fladså Hallen. 
Det giver således rigtig god mening med udbygning med Omklædningsrummene, idet disse får 
direkte udgang til kunstgræsbanen. 
Omklædningsrummene vil blive benyttet af fodboldklubbens godt 300 medlemmer, men samtidig 
af de mange andre fodboldklubber især fra Næstved kommune, der forventes at booke tider på 
kunstgræsbanen ved Fladså Hallen. 
Herudover vil omklædnings faciliteterne være til rådighed for andre gæste, ved turneringer, samt 
daglig træning i alle årets 12 måneder. 

Endvidere vil omklædningsfaciliteter samt depot- og mødelokale i samme kompleks være til 
rådighed for Hallens øvrige udendørsbrugere, såsom træning af crossfit og parkour samt Lov Cykel 
Motion og Mogenstrup løbe & Motionsklub. 

Endelig  vil  Fladså  Skolens  elever  benytte  disse  omklædningsrum  i  forbindelse  med ude ndørs  idræt  i  
skoletiden. D er  vil  således  være  en udn yttelse  af  faciliteterne/tilbygningen d agligt  fra  kl. 8.00 –    
20.00  året  rundt, o gså  i  de  perioder, hvor   hallen h ar  ferielukket.   

Tidsplan for anlægsprojektet: 
Over en 6-8 måneders anlægsperiode i år 2018/2019. 

Afledte driftsudgifter: 
Fladså Hallen er en selvejende institution som forestår egen drift. Fladså Hallen vil endvidere stå 
som bygherre for nærværende projekt. 
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Udviklingsmål  for  anlægsønske:   
I  Fladså  Hallens  samlede  anlægsønske  til  budgetblokken de n 28.07.2017, e  r  nærværende  projekt  et  
del-mål. D a  det  økonomisk s et  ikke  er  muligt  at  udføre  det  komplette  ”Udviklingsprojekt  for  Fladså  
Hallen”  pt., ha r  Fladså  Hallens  bestyrelse  valgt  at  prioritere  delmål.   
Delprojektet  som  har  den  absolut  højeste  prioritet, e r  nærværende  projekt  ”Tilbygning a f  omklæd-
nings- og  baderum, de pot  samt  mødelokale  til  udendørs  aktiviteter”.   

Dette begrundes som nævnt i, at Næstved Kommune i samarbejde med fodboldklubben FK 
Sydsjælland 05 nu er i mål med opførelse af en Kunstgræsbane, som opføres ved Fladså Hallen i 
sommeren 2018. 

Med et i forvejen stort pres på de 4 omklædningsrum som Fladså Hallen i dag har til rådighed for 
såvel Hallens indendørs- som udendørs brugere, er opførelse af yderligere 4 omklædningsrum til 
udendørs brugere blevet en absolut nødvendighed, ikke mindst da Fodboldklubben med de ca. 300 
medlemmer vil være brugere af Hallens faciliteter hele året rundt. 
Ligeledes vil Fladså Skolen benytte Kunstgræsbanen hele året til undervisning, samtidig med, at der 
ligeledes er undervisning i selve idrætshallen, hvilket kræver yderligere omklædnings- og 
badefaciliteter. 
Fladså Hallen og de omkringliggende arealer, er et af Næstved Kommunes tilbud til borgere, til 
idræts- og foreningslivet, samtidig med, at den skal rumme alle Fladsåskolens indendørs og 
udendørs idrætsfaciliteter. 

Fladså Hallen blev bygget for mere end 40 år siden og er løbende, med stort engagement, 
vedligeholdt og renoveret. Men henset til en betydelig befolkningstilvækst i området efter blandt 
andet udstykning af Svalehøjen, Brinken og Stejlehøjen, kan Fladså Hallen ikke længere fysisk leve 
op til brugernes efterspørgsel. 

Hallen regnes i dag med i Næstved Kommunes tilbud til foreninger og borgere, og er et stort aktiv 
for flere brugergrupper, ikke kun fra nærområdet, men også fra hele Næstved Kommune. 

Fladså Hallen, Mogenstrup Parkvej 10, Mogenstrup, 4700 Næstved, ansøger derfor Kulturudvalget 
om at støtte projektet med 1.950.000,- kroner til opførelse af omklædnings- og baderum for 
udendørsaktiviteterne. 

Den S elvejende  Institution F ladså  Hallen v/ bestyrelsen /   www.fladsaahallen.dk   

Pia  Nygaard  |  www.fladsaahallen.dk  
29. m aj  2018, kl okken 07: 56  
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Nyt gulv i Næstved Firma Sports Idrætscenters "hjerte"/hallen 

Næstved, den 29. maj 2018 

Til 
Næstved Kommune, 
Kultur- og Demokratiudvalget budgetblog 

Næstveds Firma Sports (NFS) ansøger om 700.000 kroner til nyt gulv i den store hal i idrætscentret, 
Kasernevej 24, 4700 Næstved. NFS er indstillet på at bruge, hvad der svarer til slibning og lakering 
af gulvet ca. 80 -100.000 kr. på projektet. 

Hvis NFS fortsat skal fastholde og rekruttere nye medlemmer og målgrupper er det rigtig 
nødvendigt, at gulvet i foreningens ”hjerte”/hallen hurtigst muligt udskiftes, da det er ”gyngende og 
syngende”. Gulveksperter har været ud at besigtige gulvet og udtaler, at det IKKE kan renoveres – 
det er slidt op. Medlemmer har desuden gjort os opmærksomme på, at sømmene er på vej op flere 
steder. 

Salen bruges dels af NFS’ medlemmer dels af lejere (bl.a. Bueskyttelauget, Rislev Badminton, 
linedansere og speedskatere) dvs. den bruges hyppigt ca. 11 måneder om året. 

Næstveds Firma Sport er er aktiv forening med næsten 700 medlemmer, og vi er derudover arrangør 
og medarrangør af flere store events (Mærk Næstved løbet, Julemærkemarchen, Næstved Stafetten, 
Støt Brysterne, Ladywalk, ES Cup, osv.), hvor overskuddet af hovedparten af aktiviteterne går til 
velgørende formål. 

Vi ønsker forsat at være en aktiv medspiller i kommunens idræts- og kulturliv, hvorfor vi gerne vil 
sikre, at idrætscentret lever op til en nutidig standard. Det vil et nyt gulv være med til at sikre. Vi 
ønsker i den forbindelse undersøgt, om det er muligt at isolere under gulvet, så vi opnår en 
energioptimering af bygningen samtidig. Der er krybekælder under gulvet (ca. 120 cm). 

Vi ser frem til en positiv behandling og står selvfølgelighed til rådighed med yderligere og 
uddybende information. 

Bedste hilsner 

Lise  Skovgård   
Formand N FS   
tlf.:  4032 6002    
Mailadresse:  snovski@gmail.com  
Næstved F irma  Sport/V  Lise  Skovgård  |  naestvedfirmasport.dk  

29. maj 2018, klokken 10:55 
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Tilskudsramme Aftenskoler 

Aftenskolerne søger om en forhøjelse af tilskudsrammen på 500.000 kr. Vi er siden 2014 blevet 
beskåret i rammen med 13,7%. I samme periode er lønnen til underviserne steget med 4,5% og vi er 
nu nået et punkt, hvor rammen slet ikke slår til (Vi er underlagt statens tjenestemandslønsystem, og 
har ikke selv indflydelse på lønnens størrelse). Nu skal vi til at prioriterer, hvilken undervisning vi 
skal skære væk, for at få økonomien til at løbe rundt. Vi leverer 19.000 undervisningstimer om året 
med stor fokus på bevægelse og undervisning for kursister med særlige udfordringer som KOL, 
rygproblemer, osteoporose, genoptræning efter brystkræft, fritidsundervisning for 
udviklingshæmmede og meget mere. 
Vi lever op til Næstved kommunes ønske til en ny kulturpolitik som: styrkelse af kulturen, 
aktiviteter i lokalområderne, tilbud til udsatte borgere, mangfoldighed, samarbejde og vi er arena for 
offentlig samtale, debat og demokratisk dannelse. 
Aftenskolernes Samråd – Kirsten Ærø 

Kirsten Ærø 
29. maj 2018, klokken 14:17 

Lokaler – DOF Næstved aftenskole 

Vi blev den 5/1 2017 forevist nogle lokaler i Jernbanegade 12. Det var kommunens ønske, at vi 
skulle flytte vores undervisning fra vores nuværende lokaler til disse. De nye lokaler passede 
desværre ikke rigtigt til undervisning, og der er blevet brugt rigtig meget tid (1½ år), på skriverier 
frem og tilbage. 
Nogle af lokalerne skulle pludselig bruges af Talentskolen, og der blev mindre tilbage til os. Disse 
rokeringer var desværre ikke til vores fordel. Det har kostet rigtig meget energi og frustrationer, 
ikke mindst hos vores undervisere. 

Nu håber vi, at det nye kultur- og demokratiudvalg vil (hvis vi skal flytte) finde nogle egnede 
lokaler til os. Ud over lokalerne er det også vigtigt, at der er mulighed for at parkere inden for kort 
afstand, da flere af vores kursister ikke kan gå ret langt (bl.a. vores kursister på KOL-holdene). Vi 
har selv foreslået Birkebjergcenteret, hvor der både er parkering og gode busforbindelser. 

Vi ønsker at blive inddraget i processen så tidligt som muligt, bl.a. for at undgå misforståelser vedr. 
lokalestørrelser, men også for at se muligheder og samarbejde med andre foreninger eller 
forvaltninger. Vi har måske mulighed for – som i andre kommuner - at lave et ”kulturcenter”. Det 
ville være en god måde at løfte kommunens kulturpolitik på. 

Som info kan jeg oplyse, at vores aktiviteter foregår, for en stor dels vedkommende, i dagtimerne. 
Da mange af vores ældre kursister gerne vil gå til undervisning i dagtimerne, hvor de er mest friske, 
samtidig med at nogle er utrygge ved at bevæge sig ud om aftenen. Vores nuværende lokaler er i 
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gang fra klokken 9.00 til 21.00 om aftenen. 
Med venlig hilsen 
Kirsten Ærø 
Skoleleder 
DOF Næstved Aftenskole 

Kirsten  Ærø  |  www.naestvedaftenskole.dk  
29. m aj  2018, kl okken 15: 08  

I bevægelse med naturen - et udviklings- og uddannelsesforløb for pædagogisk 
personale og elever på STU i samarbejde med naturvejledere og folkeoplysende 
foreninger 

DGI Storstrømmen søger 55.000 kr. over to budgetår 2018-2019 til udvikling og gennemførelse af 
uddannelses- og udviklingsforløbet ”I bevægelses med naturen”. 

Samarbejdet mellem NSV (Næstved Sociale Virksomhed) herunder STU (den Særligt Tilrettelagte 
Ungdomsuddannelse), Næstved Kommunens naturvejledere, Børne- og Ungdomsorganisationernes 
Samråd (spejderne) og DGI Storstrømmen er allerede etableret med planlagt opstart af 
uddannelsesforløb 30. august 2018. 

BAGGRUND   
STU  arbejder  med e n s årbar  gruppe  unge, de r  har  forskellige  typer  fysiske  og  psykiske  
funktionsnedsættelser  og udf ordringer- se  evt.  www.nsv.dk. D e  unge  er  bredt  sammensat  og  det  
pædagogiske  personale  oplever  at  det  kan væ re  vanskeligt  at  skabe  meningsfulde  fysiske  aktiviteter  
for  de  unge.  Bevægelse  er  imidlertid vi gtig  for  de  unge  både  i  forhold t il  fysisk s undhed, s amt  
sociale  og  mentale  faktorer. D erfor  er  personalet  enige  om  at  aktiviteter  udendørs  er  givende  for  de  
unge, d a  de  både  er  aktive  og  oplever  en pos itiv f orskel  mentalt  og  socialt.   
Der  er  behov f or  inspiration og   konkrete  værktøjer  til  hvordan pe rsonalet  kan a rbejde  pædagogisk  
med be vægelse  i  naturen.  Målet  er  at  aktiviteterne  kan va rieres  således  at  de  unge  forsat  oplever  
bevægelsesglade  samt  lyst  og  mod på   mere.   
Flere  af  de  unge  har  ytret  et  ønske  om  et  aktivt  fritidsliv i   lokale  folkeoplysende  foreninger.  
Personalet  oplever  at  det  er  rigtig  svært  at  komme  i  gang  med s ådan e t  samarbejde. H er  kan D GI  
Storstrømmen bi drage  med e t  solidt  netværk og   relationer  til  folkeoplysende  foreninger  i  Næstved,  
samt  erfaringer  fra  projektet  Fokus, s om  har  kørt  siden 2012. H  er  har  DGI  erfaringer  med  at  
facilitere  skole-foreningsforløb m ed i nklusionsperspektiv.   
Naturvejlederene  i  Næstved K ommune  har  foreslået  at  de  unge  kan væ re  med t il  at  udvikle  en  
naturbase, s om  passer  til  netop de res  behov o g  ønsker, o g  som  adskiller  sig f ra  kommunens  øvrige  
10 na turbaser,  som  primært  er  udviklet  af  ressourcestærke  borgere, s om  ønsker  at  tage  grupper  med  
ud i   naturen. E n s ærlig  naturbase  målrettet  mere  sårbare  målgrupper  giver  god m ening  for  NSV,  
som  netop ka n væ re  med  til  at  bygge  fx  fysiske  faciliteter  gennem  deres  værksted s amt  drive  og  
pleje  et  område.   
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MÅLGRUPPE 
Den primære målgruppe for forløbet er 85 elever i alderen 16-28 år fra STU samt 14 borgere med 
PWS syndrom (ingen mæthedsfornemmelse). Den sekundære målgruppe er hele den pædagogiske 
personalegruppe fra STU samt personaler tilknyttet PWS-tilbuddet – i alt 30 ansatte. 

FORMÅL 
Gennem fem projektleverencer, er formålet 
1.  At  flere  sårbare  unge  i  Næstved K ommune  bliver  en de l  af  det  folkeoplysende  foreningsliv s om  
udøver  eller  som  frivillig.   
2.  At  naturen e r  en t ryg o g  kendt  arena  for  sårbare  unge, hvo r  de  frit  kan udf olde  sig  og  har  
kompetencer  til  dette.   
3.  At  det  pædagogiske  personale  opnår  viden o g  færdigheder  i  at  anvende  konkrete  værktøjer  til  at  
skabe  trivsel  blandt  deres  elever  og  borgere  ved a t  arbejde  med k ropslig  dannelse, t rivsel  og  positive  
bevægelses- og  idrætsoplevelser  i  og  med n aturen.   
4.  At  evaluere  projektet  og  opsamle  viden, s åledes  der  kan udvi kles  et  koncept, s om  kan udbr edes  
til  andre  STU’er  eller  nye  målgrupper  i  Næstved  Kommune.   
5.  At  skabe  dokumentation, kom munikation og   PR  gennem  hele  forløbet, hvor   Kultur- og  
Demokratiudvalget  inddrages  fra  start, s åledes  det  banebrydende  samarbejde  og  projektets  
succeshistorier  bliver  synliggjort.   

Helt overordnet er ønsket at sårbare unge går fra at være en udgift til en ressource for samfundet 
samtidig med de oplever en øget sundhed fysisk, mentalt og socialt. 

FORANDRINGSTEORI   
Se  projektets  forandringsteori  her:  https://mimer.dgi.dk/offentlig/8943FC9C-001   

ØKONOMI 
NSV bidrager selv med 30.000 kr. over to budgetår 2018-2019. 
DGI Storstrømmen søger ligeledes Friluftsrådet udviklingspulje ca. 284.000 kr., hvor 30 % skal 
være medfinansieret – derfor denne ansøgning til Kultur- og Demokratiudvalget på 55.00 over to 
budgetår 2018-19. 

ORGANISERING 
Styregruppe: 
- Søren Dysted, bestyrelsesmedlem i DGI Storstrømmen 
- Ulf Torstensen, Vicecenterleder NSV 
- Anne Villum, Daglig leder DGI Storstrømmen 

Projektledelse: 
- Maja Damgaard, DGI Storstrømmen 

Arbejdsgruppe: 
- Helen Holm, Naturvejleder Næstved Kommune 
- Henriette Kerff, DGI underviser 
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- Kit Frøling, DGI underviser 
- Ca. 4 Medarbejderrepræsentanter fra STU, PWS-tilbud og grafisk linie 
- Repræsentant fra ”Bo-delen”, der hvor de unge bor 
- Repræsentant fra BUS/spejderne og eller anden folkeoplysende forening 
- Projektleder 

Beskrivelse af de fem projektleverencer 
1.  Samarbejde  med  foreningsliv /   DGI  Fokus:  Udvalgte  elever  går  til  idræt  eller  fritidsaktivitet  hos  
lokale  foreninger, s ammen m ed e n pæ dagog. D et  kan og så  være  som  føl  hos  en na turvejleder.  I  
forhold t il  forsat  fritidsaktivitet  for  de  unge  oprettes  også  et  samarbejde  med  pædagogerne, hvo r  de  
unge  bor. P rojektleder  står  for  at  skabe  kontakt  mellem  STU  og  foreningsliv.   
2.  Naturbase  udvikling:  Proces  i  samarbejde  mellem  naturvejleder  Helen H olm, e lever  og  
pædagogisk pe rsonale.   
3.  Uddannelsesforløb a f  hele  det  pædagogiske  personale  på  STU  samt  PWS-tilbuddet  /  DGI  
certificeringsforløb m ed  fokus  på  natur  og  brug a f  uderummet:  DGI’s  velafprøvede  
certificeringsforløb på   6  moduler  med m ellemliggende  hverdagslæring  over  10 m åneder  udvikles  
og  afprøves  i  samarbejde  med a rbejdsgruppen, i det  målgruppen  er  ny  for  DGI. D GI’s  to unde rvisere  
vil  primært  stå  for  dette  forløb i   samarbejde  med n aturvejleder  og  projektleder. S e  evt.  
www.dgi.dk/certificeringer 
4.  Evaluering:  Gerne  i  samarbejde  med  Institut  for  Idræt  og B iomekanik v.   SDU, C enter  for  
Handicap o g B evægelsesfremme  (aftale  er  ikke  endelig  på  plads, m en vi   er  i  konstruktiv di alog).   
5.  Dokumentation og   kommunikation:  STU’s  grafiske  linje  vil  stå  for  produktion a f  video, bi lleder  
og  PR  materialer  samt  SoMe  interaktion m ellem  interesserede  partere.   

PROJEKTPERIODE 
13. august 2018 – 20. december 2019 

TIDSPLAN 
August 2018: 
- PR omkring opstart af det nye samarbejde 
- Opstart af evalueringsproces 
- Opstart af dialog mellem foreninger og STU 
- 1. modul i uddannelsesforløbet 

September 2018: 
- Opstart af naturbase udvikling 
- 2. modul i uddannelsesforløbet – personalet afprøver aktiviteter og metoder med eleverne i 
perioden frem til næst modul. 
- Elever kommer i foreningerne 

Oktober 2018 
- 3. modul i uddannelsesforløbet - personalet afprøver aktiviteter og metoder med eleverne i 
perioden frem til næst modul. 
- Elever kommer i foreningerne 
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- Naturbaseudvikling 

November 2018 
- 4. modul i uddannelsesforløbet - personalet afprøver aktiviteter og metoder med eleverne i 
perioden frem til næst modul. 
- Elever kommer i foreningerne 
- Naturbaseudvikling 
- Status samt formidling af gode historier 

Januar 2019 
- 5. modul i uddannelsesforløbet 
- Elever kommer i foreningerne 
- Naturbaseudvikling 

Februar – april 2019 
- Der eksperimenteres med aktiviteter og hverdagslæring ud fra planlagt struktur. 
- Forsat samarbejde med foreninger 
- Naturbasen tager form 

Maj 2019 
- 6. modul i uddannelsesforløbet med fokus på evaluering, forankring og fremtidssikring 
- Der laves samarbejdsaftaler med foreninger for det næste år 
- Naturbasen er færdig 

Juni 2019 
- STU certificeres DGI Uddannelse ”I bevægelse med naturen” på den nye naturbase 
- Der afholdes en fest med massere af aktiviteter, hvor borgmester, Kultur og Demokrati Udvalg, 
foreninger og samarbejdspartnere, medier mv inviteres 

Juli-november 2019 
- Evaluering og erfaringsopsamling 

December 2019 
- Evalueringsrapport færdig 
- DGI certificeringsforløbet ”I bevægelse med naturen” er klar til udbredelse til andre STU’er eller 
nye målgrupper gennem DGI Storstrømmen og DGI’s øvrige landsdele. 
- Projektet afsluttes 

Forår 2020 
- DGI og NSV laver aftale omkring årlige re-certificeringer og følger op på igangsatte aktiviteter. 

DGI  Storstrømmen, M aja  Damgaard  |  www.dgi.dk/certificeringer  
29. m aj  2018, kl okken 15: 35  
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Fladså Svømmehal - renovering af vandbehandlingssystem 

Fladså Svømmehal ansøger om 3,95 mill kr. til samlet renovering og modernisering af hele 
svømmehallens vandbehandlingssystem. 

Baggrunden er Tilstandsrapport foretaget i foråret 2018 af Teknologisk Institut (TI) 

Undersøgelsen er iværksat i samråd mellem Fladså Svømmehal og Næstved Kommune. 

TI peger også på i rapporten, at der i løbet af få år skal foretages renovering af bassindæk og 
rørsystemer i de snævre ingeniørgange. 

Tilstandsrapporten er Næstved Kommune i besiddelse af. 

Flasdså Svømmehal i samråd med Næstved Kommune 
29. maj 2018, klokken 18:15 

Etablering af dykkerområde ved Vesterhave 

Næstved Sportsdykkerklub ønsker støtte til etablering af et attraktivt dykkerområde på Vesterhave i 
forbindelse med den nordlige mole. 
I området vil der kunne skabes et attraktiv dykkerområde, som kan fungerede som træning af nye 
sportsdykker i Næstved Kommune. 
Desuden vil et sådan område kunne tiltrække sportsdykkere fra øvrige Sjælland, idet området kan 
ved etableringen have en positiv effekt på havmiljøet omkring Karrebæksminde. Erfaringer fra 
andre områder, f.eks. Ærøsund færgen og Skive viser at etablering af sådan et område gavne det 
maritime havmijø. Samtidig kan afmærkningen fungere som træningsbane for HG triatletere og 
andre vil svømme i havet. dette er de senere år blevet en populær sport i Danmark. 

Området kan etableret for et beløb på ca. 1.500-000 kr. 

Næstved Sportsdykkerklub 
31. maj 2018, klokken 11:32 
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Isolering af nyt gulv i hallen i Idrætscentret Næstved Firma sport 

I forlængelse af ansøgning fra Næsted Firma Sport om nyt gulv i hallen i Idrætscentret, søger vi 
hermed om isolering af gulvet i samme forbindelse for at energioptimere bygningen. Pris ifølge 
tilbud fra Ole Slott, Oscon 80.400 kr. Der er tale om en krybekælder, hvorfor isoleringen skal 
hæftes op. Så venligst tilbud nedenfor: 
Hej Lise 
Umiddelbart så tror jeg det er en ventileret krybekælder. I så fald skal der isoleres oppe under 
gulvbrædderne. Men det skal jo verificeres. 
Pris for fx 100mm inkl montage vil nok være ca. 120,-/m2 plus moms. 

Venlig  hilsen /   Best  regards   
Ole  Slott   
Mob:  +45 2080 8450     
E-mail:  os@oscon.eu   

OSCON ApS 
Walgerholm 7 
DK-3500 Værløse 
www.oscon-Sportsgulve.dk 
www.oscon.eu 

Lise  Skovgård  |  naestvedfirmasport.dk  
31. m aj  2018, kl okken 11: 54  

Tilbygning og springgrav i Fuglebjerg hallen 

Vi vil hermed ansøge om støtte til en springgrav i Fuglebjerg hallen. 
Vi er en velfungerende gymnastikforening igennem mange år. 
I de sidste 10 år med et spring hold som en af vores største hold, hvor vi trækker gymnaster til fra 
nær-områderne, grundet vores dygtige instruktør. 
Men vi har igennem de sidste par år, mistet en del spring gymnaster, til Slagelse og Sorø. 
For når gymnasterne begynder på de svære spring , som saldo med hel skrue og dobbelt saldoer, er 
ønsket om at få videre udviklet sine spring, mere attraktivt i Slagelse eller Sorø på grund af deres 
springgrave. 
Derfor mener vi at en springgrav i Fuglebjerg hallen, vil give os mulig for selv at videre udvikle 
vores springere, og dermed beholde Dem i vores forening, mange år frem. 
Vores nu værende B hal er for kort, så ønsket er en tilbygning med to fag, hvor Springgraven 
placeres som en hæve sænke spring grav, hvor gulvet kan lukkes ind over. 
Dette vil hermed give os mulighed for, at løse vores udfordringer med at skulle sige nej til nye 
sportsgrene/ nye hold. 
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Vi har desværre måtte sige nej til flere henvendelser, på grund af mangelende haltider. Projektet vil 
hermed give mere hal plads, det vil ligeledes give mulighed for mere aktivitet i hallen 

Projektet beregnes til en pris på ca. 2 millioner kr. 

Vi håber der snarest kan indgås en dialog med kommunen, der kan føre til videre samarbejde om 
projektet. 

På vegne af 

Fuglebjerg  if  Hovedbestyrelse  –  marianna@aakjaer.dk   

Fuglebjerg  if  gymnastik udva lg  –  nanna_l@hotmail.com   

Fuglebjerg IF | FuglebjergIF.dk 
31. maj 2018, klokken 21:56 

Ansøgning til aktivitets bane i Toksværd/Holme Olstrup 

Til kultur og demokratiudvalget 
Vi en nogle foreninger/klubber i Toksværd og Holme Olstrup, der kæmper for at lave en 
aktivitetspark, som indeholder: Shelter med bålplads – 8-mands kunstgræsbane – Petanque baner – 
Udendørs fitness/parkour bane – udendørs bordtennisbord – e-sport - basketball. 
Aktiviteterne kan benyttes af borgere i alle aldre samt skolens elever, og placeres ved Toksværd 
klubhus, som ligger i parcelhuskvarter, og har skolen og hallen som nærmeste naboer. 
Beløbet vi søger er 2,3 mio ex. moms. 
Vi søger andre fonde og sponsorer og vil derfor håbe, I vil give os en hurtig tilbagemelding på om 
Kommunen vil støtte op om dette tiltag og med hvilket størrelse beløb. 
Årsagen til dette tiltag, skal findes i vores alles interesse i at styrke vores lokalsamfund og give 
vores unge som ældre, nogle bedre rammer for at røre sig i og ikke mindst udvikle byens sociale 
kompetencer. 
Har I spørgsmål til vores projekt, er I altid velkommen til at kontakte mig tlf. 26149039. 
På arbejdsgruppens vegne 
Kenneth Sørensen 

kenneth sørensen 
2. juni 2018, klokken 19:24 
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Opførsel af viking/middelalderborg i Fruens Plantage 

Vi, Næstved Rollespilsforening (NRF), bestræber os på at gøre vores omgivelser bedst mulige til 
vores aktiviteter. Derfor forslår vi, at bygge en viking/middelalder inspireret borg i Fruens Plantage. 
Denne vil udmærke Fruens Plantage og gøre skovens faciliteter anderledes end andre steder i 
Næstved. Herudover vil det skabe en tilknytning mellem skoven og rollespil, hvilket vil bidrage 
med interesse for kommunens stærke og alsidige udendørsliv. 

Borgen vil NRF kunne gøre stor brug af, idet den vil skabe en perfekt ramme for vores 
liverollespilsaktiviteter. Vi håber på at projektet, vil være med til at skabe endnu mere fokus på 
vores aktiviteter, både blandt Næstved kommunes beboere, men også i det nationale rollespilsmiljø. 

Skoven og dens faciliteter benyttes af en bred gruppe. Denne rummer både rollespillere, 
mountainbikere, hesteryttere, spejdere, naturvejledere, hundeluftere, skoler og borgere, som bruger 
den til f.eks. gåture, fødselsdage, lege-dage mm. Borgen kan derfor, udover at fungere som ramme i 
NRF's aktiviteter, også være en base for andre foreningers aktiviteter og skovens gæster. Derfor er 
vores forhåbning, at den også vil kunne fungere som legeplads, samlingsplads og hvileplads. Til 
dette formål vil vi gerne udstyre borgen med et bålsted og udstyr hertil. Herved vil borgen være en 
almen facilitet, der kan bruges til mange forskellige aktiviteter af de mange forskellige brugere. 

Afhængigt af størrelse og design (ud fra mulighederne for placering mv. i Fruens Plantage) har vi 
anslået, at opførslen vil koste 500.000 - 900.000 kr. 

Næstved Rollespilsforening | www.naestvedrollespilsforening.com 
3. juni 2018, klokken 13:09 

Anlægsønske - Udvikling og udbygning af Fladså Hallen i Mogenstrup 

Ansøgning til Kulturudvalget om støtte til udvikling og udbygning af Fladså Hallen, beliggende 
Mogenstrup Parkvej 10, Mogenstrup, 4700 Næstved. 
Der ansøges om 12.000.000,- kr. til finansiering af udvikling og udbygning af Fladså Hallen. 
Det bemærkes, at Fladså Hallen er en selvejende institution. 
Hallen forestår egen drift, samt vil endvidere stå som bygherre for nærværende projekt. 
Den selvejende institution Fladså Hallens formål er jfr. vedtægten, ”at lade hallen og dendørsanlæg 
virke som forsamlingssted for egnens befolkning, og med baggrund i et almennyttigt virke, at støtte 
idrætten og det kulturelle liv ved at anvende hallens faciliteter” mv. 
Med udgangspunkt i dette formål, arbejder Fladså Hallens bestyrelse ud fra en strategi, hvor fokus 
er ”plads til alle”, der vil være aktive medspillere under institutionens formål. 
Strategien indbefatter ligeledes konceptet, at fremme den sociale interaktion for lokalområdets 
borgere, såvel børn, unge samt ældre. 
Baggrund. 
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De stadig større forventninger, der stilles fra idrætsforeninger, ungdommen og borgergrupper, gør 
det nødvendigt at tænke, på fremtiden og de udfordringer det giver, at være en del af Næstved 
Kommunes ”udkantsområde”. 
Efter Fladså hallen i dag, er en del af Næstved Kommunes tilbud til foreninger og borgere, er 
det en stigende udfordring, at leve op til alle brugeres/foreningernes behov, grundet den 
store konkurrence vi i denne del af kommunen oplever i forhold fritidsaktiviteter i Næstved 
midtby. 
Fordele. Fladså Hallen er, sammen med lokalområdets mange og mangfoldige frivillige foreninger 
dynamo for vækst i den sydlige del af Næstved Kommune, da området tilbyder fritidsaktiviteter for 
alle borger uanset køn, alder eller kulturel baggrund. 
Fladså Hallen, med de mange fritidsaktiviteter giver livskvalitet for de ældre – samt er attraktive 
for børnefamilierne, og de unge mennesker, som ikke mindst erhvervslivet i hele kommunen, gerne 
vil tiltrække. 
Konklusion. 
Fladså Hallen og de omkringliggende arealer, er et af Næstved Kommunes tilbud til borgerne, 
til idræts- og foreningslivet, samtidig med, at den skal rumme alle Fladsåskolens indendørs og 
udendørs idrætsfacilitet. 
Fladså Hallen blev bygget for mere end 40 år siden, og er løbende, med stort engagement, 
vedligeholdt og renoveret. 
Hallen regnes i dag med, i Kommunens tilbud til foreninger og borgere, og er et stort aktiv 
for flere brugergrupper, ikke kun fra nærområdet, men også fra hele Næstved Kommune. 
I Mogenstrup, hvor hallen ligger, findes i dag ca. 400 parcelhusfamilier, for 40 år siden var 
der under 100. 
Henset til, at Fladså Hallen ligger i et attraktivt område, hvor kriminalitet og arbejdsløshed 
er ekstremt lav, flytter stadig flere børnefamilie til. Dette har tilvejebragt et massivt ønske 
fra borgerne om flere ”haltider” og de nødvendige lokaler, samt opfyldelse af ungdommens og 
borgernes ønsker, om fritidslokale til en ungdomsklub. 

Fladså Hallen, Mogenstrup Parkvej 10, Mogenstrup, 4700 Næstved, ansøger derfor Kulturudvalget 
om at støtte projektet med de nævnte 12.000.000 kr., til; 
- Opførelse af en ny hal i forbindelse til eksisterende anlæg 
- Opførelse af omklædningsrum til udendørsaktiviteter 
- Ombygning af velkomstområde, administration og depotrum. 
- Flisebelægning mellem kommende omklædningsfaciliteter og kunstgræsbane 
- Etablering af en ungdomsklub 

Bilag ”Udvikling og udbygning af Fladså Hallen” er sendt til Center for Kultur og Borgerservice 
att. Kim Dawarts. 

Den S elvejende  Institution F ladså  Hallen v/ bestyrelsen /   www.fladsaahallen.dk   
pbv. næ stformand T ina  Bülow  tlf. 22664465 /    mail:  tinabulow@mail.dk   

Tina  Bülow  /  www.maerkMogenstrup.dk  
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Den selvejende Institution Fladså Hallen v/bestyrelsen pbv. næstformand Tina Bülow | 
www.fladsaahallen.dk 
3. juni 2018, klokken 16:43 

Udskiftning af billard borde 
Næstved billard klub står med en stor udfordring med nedslidt materiel. Klubbens 2 carembole 
borde er så slidte at de ikke kan renoveres. Udskiftning af klæder som vi gør hvert år er heller ikke 
muligt da de 2 borde er i så dårlig stand at man risikerer at ødelægge bordene helt hvis de bliver 
skilt ad. Man siger som regel at et billard bord kan holde i ca. 30 år, og da vores to borde er ca. 40 
år gamle har de gjort det rigtig godt. 
De 2 borde bruger vi i hverdagen for at kunne tilbyde vores talentfulde ungdomsspillere optimale 
træningsforhold når de skal træne op til Turneringer og træningssamlinger. Vi har før i tiden lagt 
lokaler og borde til mange DM turneringer mv. men med vores nuværende bord standard kan vi 
ikke afvikle disse turneringer. 
Klubbens andre medlemmer benytter også disse to borde flittigt til træning og turnering. Og vores 
pensionist afdeling spiller også altid på disse borde da der altid er fyldt op i klubben på deres 
træningsdage. 
Når billard klubben byder velkommen til skoleklasser, aktive feriedage, ungdomsklubber, 
foreninger mv. bliver bordene også brugt for at have bordkapacitet nok til de gæster der kommer i 
klubben. 
Hvis klubben kan få udskiftet de to caremboleborde, vil vi ansøge om at afvikle DM finaler, og 
ansøge om at blive afviklingsklub for træningssamlinger for ungdomslandsholdet, hvor vi har 3 
juniorspillere med i bruttotruppen. Og derved kan vi gå til pressen og få sat mere synlighed på hvor 
seriøs en sport som billard er. Og forhåbentlig kan vi derved også få flere unge til at forsøge sig 
med en sportsgren hvor der ingen krav er om fysisk formåen eller andre færdigheder. 

Selve prisen for de 2 borde er 120.000 kr. og Næstved billard klub er i fuld gang med at skaffe de 
mange penge. Men da der er hård konkurrence om pengene ude i samfundet, har vi brug for at 
Næstved kommune hjælper os med et direkte tilskud på 30.000 kr. for at vi i år kan få udskiftet de 2 
billardborde. 

Med venlig hilsen 
Mick Jørgensen 
Næstved billard klub 

Næstved bi llard kl ub  |  https://sites.google.com/site/nbkbillard/  
2. j uli  2018, kl okken 17: 42  
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Nyt klubhus til fodbold - Holmegaardhallen 
Til Kultur og Demokratiudvalget. 
Holmegaardhallen og Holmegaard Glasværks Boldklub ansøger hermed om kr. 800.000 til bygning 
af klubhus til fodbold. (m2 ca. 58) 
Holmegaard Glasværks Boldklub har fået bevilliget et kunstgræsanlæg på boldbanerne, ved 
Holmegaardhallen, derfor vil de gerne flytte alle deres aktiviteter til området ved hallen. De har 
behov for et klublokale og et opvarmet lokale til bolde og andet materiel om vinteren, hvilket hallen 
ikke kan tilbyde på grund af pladsmangel. Vi ansøger sammen om, at bygge et klubhus, som en 
tilbygning til hallen. Tilbygningen vil være i tråd med den plan, Holmegaardhallen har for 
udbygning af hallen. 
Det er vigtigt for boldklubben, at de har et fælles værested, hvor ungdom og seniorer kan mødes. 

Holmegaardhallen  |  www.holmegaardhallen.dk  
5. j uli  2018, kl okken 10: 46  

Ansøgning om hjælp til køb af Tybjerghus 

Til Næstved Kommunes Kulturudvalg Tybjerglille Bakker d. 7. Juli 2018 

Ansøgning om hjælp til køb af ejendommen Smedebakken 32, 4160 Herlufmagle. 

Denne ansøgning er stilet til Næstved Kommunes samlede kulturudvalg og ønskes behandlet ved 
kulturudvalgets næstkommende møde d. 13. august. 

Kære Næstved kommunes Kulturudvalg 

Foreningen Tybjerghus ansøger hermed kulturudvalget om hjælp til at finansiere et køb af 
Ejendommen Smedebakken 32, Tybjerglille Bakker, 4160 Herlufmagle – ejendommen har 
foreningen opkaldt Tybjerghus. 

Baggrunden for denne ansøgning skal ses i, at foreningen gennem 10 år har lejet ejendommen af en 
privat ejer, til foreningens formål – nemlig at igangsætte, understøtte eller på anden vis fremme og 
danne rammer for kulturelle og sociale aktiviteter, som gør Tybjerglille Bakker og omegn til et 
attraktivt sted at bo, arbejde og leve. 

Foreningens ønske ved stiftelsen, var at undgå at Tybjerglille Bakker blev en soveby og et kedeligt 
eksempel på ”udkantsdanmark”. 

Projektet 
Projektet beskrives i vedlagte powerpoint bilag (A) ”historien om Tybjerghus”, se venligst derfor 
denne. 
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Ejendommen og støttemidler 
Inden projektets opstart i 2008, havde foreningen fået tilbudt at købe ejendommen af den 
nuværende ejer for 1.500.000,- en pris som, af initiativtagerne, var forhandlet ned fra den udbudte 
pris på 1.900.000,-. 

Initiativtagerne/ Foreningen, forsøgte dengang at få finansieret et køb, dels ved at ansøge Næstved 
kommune, dels ved at forhøre hos kreditforeninger og fonde, samt indsamling i området. 

Til formålet / køb af ejendommen indsamlede initiativtagerne 90.000,- kr. i midler hos borgerne i 
byen og området. 

Efterfølgende viste det sig desværre at det ikke var muligt at rejse de 1.410.000,- via finansiering 
eller fundraising til køb af ejendommen. 

Foreningen havde dog en fast tro på at projektet kunne lykkes og indgik derfor en lejeaftale med 
ejeren. 

Lejeaftalen blev lavet som uopsigelig i 10 år for udlejeren, dette for at foreningen kunne søge 
fondsmidler til at ombygge lokalerne til foreningens formål. Desuden havde foreningen en 3-årig 
forkøbsret. 

Lejeaftalen bl ev  indgået  01.08.08  og  den 10   års  uopsigelighed udl øber  således  d.  01.08.18  .   
I  de  forløbne  10 å r  har  foreningen f orsøgt  at  få  en  finansiering  til  køb a f  ejendommen pl ads  ved bl .a.  
at  ansøge  Næstved K ommune  og  hjælp t il  dette, de sværre  ikke  med pos itivt  resultat.   

Senest har vi ansøgt Næstved kommune i 2017 om at Kommunen indgik forhandling med ejeren for 
at købe ejendommen, hvorefter foreningen kunne købe og drive denne som en selvejende 
institution. 

Ansøgningen blev afvist med begrundelse af at prisen på ejendommen var for høj og ved et 
efterfølgende møde med bl.a. Linda Frederiksen og Kim Dawatz fik vi en forklaring der lød på, at 
man mener at der allerede er støttet rigeligt fra kulturudvalget / Næstved Kommune til Tybjerghus. 
Desuden var det et problem at ejendommen er privatejet - hvilket jo netop er det problem vi 
forsøger at løse ? 

Vi er ikke enige i at vi der er givet rigelig støtte til Tybjerghus. 

Ser vi på andre kulturhuse i kommunen, som f. eks Rejseladen i Glumsø, er vi langt fra blevet 
forfordelt med økonomiske midler. 

Forskellen er blot at man andre steder har haft muligheden for at anvende kommunale lokaliteter og 
derfor har kunne holde omkostninger til husleje og forbrug, på et meget lavt niveau, hvilket kan 
betegnes som ”skjulte støttemidler”. 

Side 25 af 32 

https://01.08.18
https://01.08.08


 

 

    

 

                  
                 
                

 
                  

        
 

               
                  

       
 

                 
                

           
 
                 

             
 
                

                
     

 
          

                
             

   
 

             
               

             
 

            
            

               
                

                 
 

                    
  

 
    

                
             

 

Denne mulighed har vi ikke i Tybjerglille Bakker eller omegn, hvilket vi ikke mener bør være os til 
skade. Der bør være samme muligheder for borgerne i kommunen for at holde liv i kulturhuse og 
socialt liv – uanset om man bor i Tybjerglille Bakker, Fensmark, Glumsø eller Næstved etc. 

Det synes ikke rimeligt, at der tilfældigvis skal være et hus, kommunen ejer, som man kan bruge i 
forvejen, for at holde liv i området. 

Vi har lavet en sammenligning med Rejseladen i Glumsø, hvilket desuden også var fremlagt ved 
vores ansøgning i 2017, som viser at der er meget stor forskel på det grundlag kommunen giver for 
Rejseladens eksistens og for Tybjerghus eksistens. 

Vi har vedlagt bilag (B) som illustrerer hvilken forskel der er på bl.a. forbrugsudgifter og leje af 
lokaler mellem Rejseladen og Tybjerghus. Det ses også at Tybjerghus har formået at have en ok 
drift, på trods af vi har haft langt større udgifter. 

I Tybjerghus har vi i 10 år skaffet midler til driften og Næstved kommune har bidraget med 
støttemidler, men at der er støttet ”rigeligt” er vi ikke enige i. 

I vedlagte bilag (C) er anført hvilke støttemidler der er givet til Tybjerghus til dels byggeri, 
kulturmidler og drift, samt hvilke ydelser mod betaling, som Næstved kommune har gjort brug af i 
Tybjerghus, igennem 10 år. 

Midlerne er for overskuelighedens skyld opdelt i 3 farver: 
Rød: Dette er betaling for ydelser som kommunen har gjort brug af. Der er tale om 
engangsbetalinger, samt leje af lokaliteter for anvendelse til bl.a. beskæftigelsesprojekter – dette er 
ikke støttekr.. 

Blå: Her er tale om kommunal medfinansiering af LAG-midler til ombygning af ejendommen. 
Tilsvarende midler har Rejseladen også modtaget og i større omfang. Disse midler er bevilget i 
opstarten af projektet og er desuden tæt på at være afskrevet regnskabsmæssigt. 

Grå: Kulturmidler fra bl.a. Mærk Næstved, matchmidler og midler til gennemførelse af 
arrangementer, hvilke midler Rejseladen desuden også har modtaget i større omfang. 
Sort: Underskudsgarantier som foreningen har søgt om og fået bevilget. Dette er reelt støttekr. Til 
drift, men naturligvis udelukkende i det omfang at foreningen har et underskud. Der er tale om 
80.000,- over 10 år, som foreningen har modtaget – altså 8.000,- om året i reelt driftstilskud. 

Ud fra ovenstående kan vi på ingen måde se at vi er blevet forfordelt i forhold til andre kulturhuse i 
kommunen. 

Ejendommen og pris 
Der er 3 måneders opsigelse fra udlejers side og det er naturligvis uholdbart for foreningens virke, 
at vi ikke kan planlægge mere end 3 måneder frem i projektet. 
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Vi har, ved hjælp af Cathrine Riegels, fået en uvildig ejendomsmægler til at vurdere ejendommen – 
denne vurdering viser en pris på 1.400.000,- . Årsagen til at ejendomsmægleren ikke kunne gå 
yderligere op, var at der er opstået fugt et enkelt sted i kælderen, vi vedlægger ejendomsvurdering 
til denne ansøgning- bilag D. 

Fremtiden 
Foreningens frivillige har knoklet for at holde dette unikke projekt i gang, på trods af at aftalen om 
butikken som beskæftigelsesprojekt blev opsagt af Næstved Kommune i 2015. Som det ses af 
vedlagte historie om tybjerghus, indeholder ejendommen i dag udelukkende Tybjerghus Café, som 
er til stor glæde og gavn for området og dets borgere, caféens indtjening ved madaftener, kreative 
aktiviter og udlejning til andre foreninger og private kan kun lige akkurat holde kreditorer fra døren 
og dette på trods af at alle udgifter er skåret ind til benet og vi modtager omkring 30.000,- årligt fra 
medlemmer og erhvervssponsorer. 
Foreningen har mange planer om udvikling af projektet, de tidligere butikslokaler, samt 
ejendommens tagetage har et stort potentiale og kan ombygges og udnyttes til kulturelle aktiviteter 
som koncerter, kreative værksteder o.m.a.. Udenomsarealer kan anvendes til legeplads, rekreativt 
område m.m., men da grundlaget er en lejekontrakt med 3 mdrs. udløb er det naturligvis ikke muligt 
at sætte nogen nye projekter i gang. 

Foreningen ansøger derfor Næstved Kommune om hjælp til køb af ejendommen. 

Finansieringsmodellen 
Vi har en forventning om at prisen kan forhandles ned, men ved naturligvis ikke om vi kan ende på 
1.200.000,- 1.500.000,- men formentlig et sted derimellem. 

Vi har fundet en mulighed for at søge fondsmidler op til 200.000,- i lokale og anlægsfonden til 
netop køb af ejendom til et formål som vores. 

Såfremt der herefter vil mangle et beløb, forventer vi at dette kan skaffes som en kombination af 
lån, og / eller fondsmidler og / eller ved at borgere og erhvervsdrivene i byen og området tegner 
investeringsbeviser – hvilket foreningens vedtægter giver mulighed for. Det var sådanne beviser der 
gav de 90.000,- i indsamling ved projektets start. 

Derfor  foreslåes  nedenstående  model:   
•  Næstved K ommune  bidrager  med be løbet  1.000.000,- kr.   
•  Foreningen T ybjerghus  bidrager  med d et  resterende  beløb, op t  il  købesummen.   

Som udgangspunkt ønsker foreningen kommunens bidrag, som et tilskud til køb af ejendommen. 

Er dette ikke muligt, ansøges om et afdrags- og rentefrit lån, sålænge foreningen er ejer af 
ejendommen. 

Vi er naturligvis lydhøre overfor alternative forslag til løsning af Tybjerghus udfordringer. 
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I første omgang har bestyrelsen brug for en bindende tilkendegivelse fra Næstved kommune, som 
går på at såfremt forhandling med ejeren af ejendommen lykkes og foreningen skaffer det 
resterende beløb op til købesummen, vil beløbet jf. en af mulighederne i ovenstående model blive 
bevilget. 

Konsekvens: 
Denne ansøgning skal ses som Foreningen Tybjerghus ”sidste skud i bøssen”. Eneste mulighed for 
at Tybjerghus projektet kan føres videre og desuden være bæredygtigt på sigt, vil være et køb af 
ejendommen. 

En ikke utænkelig konsekvens ved at foreningen må opsige lejemålet, vil højst sandsynligt være at 
ejendommen vil henstå ubenyttet og med forfald igennem længere tid. En kedelig og trist ejendom 
midt i vores dejlige by, men værst er at ejendommen kan ses som et oplagt sted for evt. 
rockerrelaterede bander at slå sig ned, hvilket selvsagt vil have vil have meget alvorlige 
konsekvenser for byen og området. Det vil vi naturligvis på alle måder undgå og håber kulturvalget 
kan følge os i dette. 

Vi vil derfor også gøre opmærksom på at det generelt er småt med hjælp til vores område , men et 
kulturhus vil gøre forskellen , 40 pct. af skattegrundlaget i Næstved kommune kommer fra 
Næsteved bys opland, men de får kun minimalt tilbage i form af støtte og hjælp. 

Såfremt foreningen ikke får mulighed for at købe ejendommen i 2018 og som følge heraf må opsige 
lejemålet, vil de LAG-midler kommunen har medfinansieret, være tabt. 

Det er vores håb at Næstved Kulturudvalg vil se positivt på vores ansøgning og bevilge os det 
ansøgte beløb. 

Med ve nlig  hilsen   
P.v.a.   
Foreningen T ybjerghus  bestyrelse   
Tina  Olsen   
Formand   
Foreningen T ybjerghus  |  www.tybjerghus.dk  

7. august 2018, klokken 15:08 

Festival og Opera i Næstved 
Foreningen ‘Næstved Early Music Festival - NEMF’ fylder 5 år i 2018 og søger hermed om at 
komme fast på kultur-budgettet for at kunne fortsætte med at arrangere en uges Festival i lige år og 
fra 2019 også at kunne præsentere Sommeropera i ulige år. 

Peter  Stevnhoved  |  www.nemf.dk  
8. a ugust  2018, kl okken  15:26  
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Limning og svejsning af vinylgulv 
Næstved Bordtennis ansøger om kr. 30.000 til at få limet og svejset vinylgulvet i Næstved 
Bordtennis Center. 

Vi købte dette særlige røde bordtennisgulv af bordtennisunionen efter der blev afholdt WM i 
Danmark. Vi lagde selv gulvet og har lagt det om nogle gange. Desværre bliver det ved med at slå 
nogle bobler og være løst i samlingerne til gene og fare for spillerne. Derfor vil det være til stor 
glæde for både bredde og elite spillere, hvis vi kunne få limet gulvet og svejset samlingerne. 

Gulvet er en nødvendighed for os, da der er krav om dette røde gulv i finalespillet i elitedivisionen. 

På  vegne  af  Næstved B ordtennis   
Søren  Lund  - sl@naestved-bordtennis.dk   

Søren  Lund  |  http://naestved-bordtennis.dk/  
13. a ugust  2018, kl okken  13:45  

Høringssvar Budget 2019 - Lærerkredsen 
Næstved d. 21-06-2018 

Høringssvar Budget 2019 

Næstved  Lærerkreds  vil  gerne  sige  tak  for  muligheden f or  at  afgive  et  høringssvar  til  budget  2019.   
Det  er  med s tor  bekymring, a t  budgetdrøftelserne  nok e n ga ng  starter  med  et  underskud.  
Budgetudfordringerne  vidner  om  et  konstant  underfinansieret  område, hvo r  mål  og  midler  ikke  
balancerer.   
Siden 2013 e  r  der  i  skolevæsnet  blevet  pålagt  og  søsat  mange  nye  opgaver  for  de  ansatte  i  
folkeskolen.  Lad os   i  flæng  nævne;  Åben s kole, S kills, l æringsløftet, E dison, M inuddannelse, U PV  
m.m.   
Mange  af  disse  nye  tiltag g iver  masser  af  muligheder  for  et  fagligt  løft  samtidig  med de   udvikler  og  
inspirerer  eleverne  på  nye  måder. P roblemet  med  at  søsætte  nye  tiltag  og  udvikle  folkeskolen e r  
ikke  opgaverne, de r  følger  med, m en de n t id, de r  mangler  til  at  sætte  sig  ind i   området  og ge nnem-
føre  det  med  eleverne.   
Samtidig  med e n ø get  undervisningsforpligtigelse,  lange  skoledage  med be hov f or  ekstra  tilsynsop-
gaver, ” glemte”  man t ilsyneladende,  at  nye  opgaver  kræver  tid t il  forberedelse, i ndsigt  og  
koordinering. D er  er  med  andre  ord i kke  fulgt  en r essource  med t il  de  nye  opgaver  og  heller  ikke  
reduceret  i  eksisterende  opgaver. M idlerne  i  Næstveds  kommunes  skolevæsen r ækker  langt  fra  til  
kommunens  ambitiøse  mål. V ed  gennemgang  af  skemaet  for  de  opstillede  reduktionsforslag  (jf.  
udvalgsmøde  BSU  d.11/6), m å  vi  konstatere,  at  vi  ikke  ser  det  som  en m ulighed  at  anvende  nogle  af  
forslagene.   
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De  mulige  reduktionsforslag  vil  endnu  engang  have  indflydelse  på  Næstved  kommunes  ambitioner  
–  i  forhold t il  ønsket  om  på  landsplan a t  være  en a f  de  førende  kommuner  på  skoleområdet  – o g  
ligeledes  vil  det  være  ualmindeligt  bekymrende, h vordan 2020 m  ålene  skal  kunne  indfries.   
For  at  nærme  os  de  ambitiøse  mål, m å  vi  endnu e ngang  påpege  vigtigheden  af, a t  vores  undervis-
ningsforpligtigelse  nedsættes. V i  kvitterer  naturligvis  for  den ha lve  lektion  om  ugen, s om  
politikerne  har  nedsat  undervisningen m ed i   forhold t il  kommende  skoleår. D esværre  er  vi  ikke  i  
mål  - en  yderligere  reducering  vil  både  tilgodese  og g avne  kommunens  målsætning  - men de t  vil  
samtidig  også  have  en i ndflydelse  på  mulighederne  for  at  kunne  rekruttere  dygtige  lærere  til  
Næstved kom munes  skolevæsen.   
Næstved  Lærerkreds  har  et  ønske  om, a t  det  nyvalgte  byråd -  ikke  kun m ed  ord – m  en o gså  med  
handling, pr ioriterer  skolevæsnet  i  Næstved kom mune. D et  er  helt  nødvendigt, a t  rammer  og  vilkår  
for  børnehaveklasseledernes/  lærernes  arbejde  bliver  så  optimale  som  muligt, hvi s  kommunens  
målsætninger  og  ambitioner  skal  indfries.   

På Næstved Lærerkreds' vegne 

Lise-Lotte Horn Jakobsen, formand 

Lise-Lotte Horn Jakobsen 
21. juni 2018, klokken 09:42 

Smart Velfærd – Klub Næstved 
Ansøgning til budget 2018. 
Klub Næstved ansøger om 755.000 kr. mere på budget 2018. 
Vores ønske er at vores evner bruges,- at vi klarer mest muligt selv. Men vi ved også at vi har nogle 
handicaps som betyder at vi har brug for lønnet personale til at støtte, hjælpe og vejlede os, derfor 
denne ansøgning. 
Vi  mener  at  en s tor  del  af  beløbet  kan he ntes  ved a t  bruge  pengene  mere  smart.   
•  At  visiterede  timer  og  støtte  lægges  der  hvor  borgerne  rent  faktisk ophol der  sig.   
•  At  folkepensionister  får  en a lternativ m ulighed t il  § 104 s  amværstilbud f or  socialt  fællesskab.   
•  At  der  investeres  i  foreningstanken o g  den pe rsonlige  udvikling f oreningslivet  giver  mulighed f or.   
•  At  der  satses  på  at  støtte  os  udviklingshæmmede  i  at  bruge  vores  kompetencer  til  at  udføre  
frivilligt  arbejde  i  vores  egen  forening.   
SMART VELFÆRD 
Er et nyt ord i politik, men hvad er det egentlig? 
Klub Næstveds bud på smart velfærd, er at se på om pengene på handicapområdet bruges optimalt. 
Smart Velfærd er: 
1.  Udbygge  og  udvikle  samarbejdet  og  det  økonomiske  fundament  mellem  Næstved K ommune  og  
Klub N æstved.   
2.  Ansætte  en t ovholder  til  at  kompensere  for  vores  handicap i   forhold t il  at  drive  en f orening  og  
støtte  op om   udviklingshæmmedes  frivillige  arbejde.   
3.  At  de  visiterede  timer  lægges  der  hvor  vi  er/opholder  os.   
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4.  Oprette  en  fremskudt  pædagogisk s elvhenter  støttefunktion.   
5.  At  Klub N æstved ha r  et  rimeligt  fast  fundament  af  ressourcer  til  at  udvikle/udbygge  foreningen  
og  få  endnu f lere  mennesker  med s ærlige  behov m ed i   foreningsfællesskabet.   
6.  At  klub N æstved a rbejder  på  at  lave  tilbud f or  de  unge  med udvi klingshandicaps  som  er  på  vej  
ind i   voksenlivet.   
Med a fsæt  i  ovenstående  punkter  ansøger  Klub N æstved om   forhøjet  bevilling  fra  budget  2018 t il  
følgende:   
Ansættelse  af  tovholder  22 t imer  pr. uge . D enne  skal  kompensere  for  vores  nedsatte  funktionsevne,  
forståelseshandicap o g  kommunikationsvanskeligheder, da   alt  i  dag  er  baseret  på  IT  og  skriftlig  
kommunikation. P ræsenterer  os  for  samt  holde  os  opdateret  på  nye  udviklingsmuligheder,  
samarbejdspartnere,  fondsansøgninger  m.m. R ekruttere  og  støtte  flere  med  handicap i   at  blive  
frivillige  i  foreningslivet  og  en d el  af  det  motiverede  fællesskab i   Klub N æstved.   
At  drive  og  udvikle  en a ktiv f orening  med m ange  forskellige  aktiviteter  inden f or  lovens  rammer.  
Rekruttere, m otivere  og  fastholde  frivillige  med s ærlige  behov/udviklingshæmning, e r  opgaver  vi  
på  grund a f  vores  egne  handicaps  ikke  kan v aretage  uden hj ælp, s tøtte  og ve jledning. A t  basere  en  
så  alt  afgørende  funktion  for  Klub N æstved på   frivillighed e r  skrøbeligt  og de rfor  ønsker  vi  at  
fastansætte  person t il  denne  kerneopgave.   
Fremskudt  pædagogisk s elvhenter  støtte  15 t imer  pr. uge .   
I Klub Næstved oplever vi et stigende behov og efterspørgsels fra medlemmerne på pædagogisk 
støtte. Klub Næstved foreslår derfor at der lægges en pulje selvhentertimer, som giver mulighed for 
at hente pædagogisk støtte der hvor vi er og når vi føler vi har behov, eks. til samtaler, vejledning i 
hverdagsliv, konfliktløsninger, skriftlig og mundtlig kommunikation med eks. læge, bank, netværk, 
struktur på aftaler m.m. 
Der er IKKE tale om en ekstraudgift, da det blot handler om at flytte i forvejen visiterede 
støttetimer der hen, hvor vi fysisk befinder os. 
Udvidelse af Klub Næstved med 25 personaletime pr. uge. 
Klub N æstveds  udvikling  er  gået  i  stå. V i  har  en  ambition om   at  nå  op på   100 m edlemmer, m en ka n  
ikke  udvide  aktivitetstilbuddet, f ordi  der  ikke  plads  til  flere  aktiviteter  på  de  3 da ge  pr. u ge, s om  de  
nuværende  personaleressourcer  rækker  til  at  holde  åbent. D et  nuværende  økonomiske  fundament  
gør  vi  ikke  kan f ølge  med e fterspørgslen, i kke  udvikle  os  og  rekruttere  nye  medlemmer. D et  har  
som  konsekvens  en ne gativ i ndflydelse  på  Klub N æstveds  forenings  økonomi, da   vores  indtægter  jo  
bygger  på  antallet  af  medlemskontingenter  og  overskud f ra  aktiviteter/arrangementer.   
Medlemmerne  efterspørger  flere  åbningsdage  og  flere  nye  aktiviteter. V i  ønsker, a t  holde  åbent  alle  
ugens  hverdage  og  i  gennemsnit  én da g  hver  anden  weekend.   
Vi  har  unge  mennesker  over  18 å r  som  lige  er  flyttet  hjemmefra, o g  vi  har  fået  flere  henvendelser  
fra  unge  mellem  11 og   15 å r, s om  står  og  banker  på  og e fterspørger  fritidsaktiviteter., V i  vil  gerne  
opbygge  en un gdomsafdeling  i  Klub N æstved, s å  vi  kan f å  de  unge  med. A t  være  ung  og e n de l  af  
foreningslivet  giver  ballast  til  læring, da nnelse  og e n f orståelse  af  samfundet, s om  man ka n t age  
med og   bruge  resten a f  livet  som  en f orebyggende  foranstaltning, o g e r  derfor  en i nvestering  i  de  
unges  fremtid.   
Vi har folkepensionister som ikke ønsker at sidde hjemme og derfor stadig er i et samværstilbud § 
104, selv om de for længst er blevet folkepensionister, fordi der ikke er noget alternativt tilbud om 
samvær. Klub Næstved vil gerne oprette en ældreklub igen, som vi tidligere har haft inden vi blev 
beskåret i personaleressourcer. Dette vil IKKE være en ekstraudgift, men tværtimod et langt 
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billigere tilbud at drive end det nuværende § 104 tilbud, da det vil være baseret på relativ få lønnede 
ressourcer og ellers frivillige med handicap. 
En del af udvidelsen af Klub Næstved vil være en ekstra udgift, men en stor del af udgiften kan 
udlignes ved at tilbyde mulighed for en ældreklub for folkepensionister, som alternativ til 
samværstilbud § 104. Ved at flytte visiterede timer fra bolig/støttecenter til Klub Næstved, for os 
som er i klubben, således at støttetimerne er, - og bruges der hvor vi er. 
Vi ønsker at der kommer fokus på vores evner og at vi støttes i vores frivillige arbejde, fremfor at 
der bruges ressourcerne på at lede efter normale interesserede frivillige som er nærmest ikke 
eksisterende. 
Vi  håber  på  en  god di alog  i  fremtiden om kring K lub N æstved og   er  åbne  overfor  at  besvare  
spørgsmål.   
Man ka n s e  mere  om  Klub N æstved på   www.klub4700.dk  eller  på  facebook.   
Med venlig hilsen. 
Klub Næstveds bestyrelse. 

Klub N æstved.  |  www.klub4700.dk  
24. m aj  2018, kl okken 14: 40  

Høringssvar fra OmrådeMED i Center for Sundhed og Ældre 
Center for Sundhed og Ældres Område Medudvalg har på ekstraordinært møde den 11. juni 2018 
behandlet budget 2019-2022, herunder primært sparekataloget. 

Område Medudvalget tager med beklagelse og bekymring besparelsesforslagene til efterretning. 

Udvalget opfordrer til, at der i den videre proces sker involvering af alle områder / fagudvalg på 
tværs, og ikke som for nuværende primært de udvalg, der har budgetproblemer. 

Endvidere ønsker Område Medudvalget et særskilt fokus på såvel serviceniveauet for borgerne samt 
arbejdsmiljøet for medarbejderne 

Område MED i Center for Sundhed og Ældre 
2. august 2018, klokken 16:02 
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